ТЕРМОСТАТИ SIEMENS - Германия
ТЕРМОСТАТИ С УНИВЕРСАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ
Снимка

Номер

ОПИСАНИЕ

Цена без
ДДС, лв.

Цена с ДДС,
лв.

RAB11

Електромеханичен стаен термостат за 2-тръбен вентилаторен конвектор с
превключвател отопл./охл.
Ръчно 3-скоростно управление на вентилатора.
Температурен диапазон на задание 8...30ºC. Захранване АС
250V, IP30. Монтаж на стена.

43,3 лв.

52,00 лв.

RAB21

Електромеханичен стаен термостат за 2-тръбен вентилаторен конвектор с
превключвател отопл./охл.
Ръчно 3-скоростно управление на вентилатора.
Температурен диапазон на задание 8...30ºC. Захранване АС
250V, IP30. Монтаж на стена.

50,7 лв.

60,80 лв.

RAB31

Електромеханичен стаен термостат за 4-тръбен вентилаторен конвектор‚
превключвател отопление/охлаждане; Електромеханични термостати за
стайна температура за вентилаторен конвектор с приложение отопление
и/или охлаждане. Ръчно 3-скоростно управление на вентилатора.
Необходимата температура се регулира с копче за задание върху предната
част на устройството.

54,8 лв.

65,80 лв.

RAB91

Превключвател за скоростта на вентилатора‚ 3- степенен;
Електромеханични термостати за стайна температура за вентилаторен
конвектор с приложение отопление и/или охлаждане. Ръчно 3-скоростно
управление на вентилатора. Необходимата
температура се регулира с
копче за задание върху предната част на устройството.

24,1 лв.

28,90 лв.

162,0 лв.

194,35 лв.

184,3 лв.

221,19 лв.

154,3 лв.

185,20 лв.

RDG100

RDG100T

RDG110

Стаен термостат с универсално приложение с LCD дисплей. Три режима
/комфорт, енергоспестяващ и против замръзване/. Автом. или ръчно
управление на скороста на вентилатора. Температурен диапазон на
задание 5...40ºС. Захранване АС 230V, IP30. Три входа /за ключ карта,
външен термосензор и автоматично превкл. на отопл./охлаж. PWM или DC
0...100% управление на изхода.
Монтаж на стена.
Стаен термостат с универсално приложение с LCD дисплей. Три режима
/комфорт, енергоспестяващ и против замръзване/. Автом. или ръчно
управление на скороста на вентилатора. Температурен диапазон на
задание 5...40ºС. Захранване АС 230V, IP30. Със седмичен таймер или
ръчно управление. Три входа /за ключ карта, външен термо сензор и
автоматично превкл. на отопл./охлаж.
PWM или DC 0...100% управление на изхода. Възможност за дистанционно
управление с IRA211. Монтаж на стена.
Стаен термостат, AC230V, за вентилаторни конвектории приложение с
термопомпа. Режим на работа - комфортен, енергоспестяващ и защита
срещу замръзване; 2 или 3-позиции; автоматично или ръчно регулиране на
скоростта на вентилатора; 3 многофункционални входа за контакт, за картаключ; външен сензор за стайна температура, връщаш се въздух;
превключвател отопление/охлаждане; превключвател за режим на работа;
прозоречен контакт за вкл./изкл.; контрол на точката на оросяване; контакт
за повреда; ограничаване на минимално и максимално задание; осветен
LCD дисплей;

RDG400

Стаен термостат AC24V, VAV системи за отопление и охлаждане. Режим на
работа - комфортен, енергоспестяващ и защита срещу замръзване; 2 или 3позиции; автоматично или ръчно регулиране на скоростта на вентилатора; 3
многофункционални входа за контакт, за карта-ключ; външен сензор за
стайна температура, връщаш се въздух; превключвател
отопление/охлаждане; превключвател за режим на работа; прозоречен
контакт за вкл./изкл.; контрол на точката на оросяване; контакт за повреда;
ограничаване на минимално и максимално задание; осветен LCD дисплей;
автоматично или ръчно превключване отопление/охлаждане.

191,4 лв.

229,70 лв.

RDG100KN

Стаен термостат с KNX комуникация, AC230V, за вентилаторни конвектори
и универсални приложения. Режим на работа - комфортен,
енергоспестяващ и защита срещу замръзване; 2 или 3-позиции;
автоматично или ръчно регулиране на скоростта на вентилатора; 3
многофункционални входа за контакт, за карта-ключ; външен сензор за
стайна температура, връщаш се въздух; превключвател
отопление/охлаждане; превключвател за режим на работа; прозоречен
контакт за вкл./изкл.; контрол на точката на оросяване; контакт за повреда;
ограничаване на минимално и максимално задание; осветен LCD дисплей;
автоматично или ръчно превключване отопление/охлаждане.

294,8 лв.

353,80 лв.

RDG160KN

Стаен термостат с KNX комуникация, AC24V, за вентилаторни конвектори и
универсални приложения, топлинни помпи, вентилатор (1-3 скорист, DC),
вентили (2-точков, DC). Режим на работа - комфортен, енергоспестяващ и
защита срещу замръзване; 2 или 3-позиции; автоматично или ръчно
регулиране на скоростта на вентилатора; 3 многофункционални входа за
контакт, за карта-ключ; външен сензор за стайна температура, връщаш се
въздух; превключвател отопление/охлаждане; превключвател за режим на
работа; прозоречен контакт за вкл./изкл.; контрол на точката на оросяване;
контакт за повреда; ограничаване на минимално и максимално задание;
осветен LCD дисплей; автоматично или ръчно превключване
отопление/охлаждане.

314,1 лв.

376,90 лв.

RDG400KN

Стаен термостат с KNX комуникация, AC24V, VAV системи за отопление и
охлаждане. Режим на работа - комфортен, енергоспестяващ и защита
срещу замръзване; 2 или 3-позиции; автоматично или ръчно регулиране на
скоростта на вентилатора; 3 многофункционални входа за контакт, за картаключ; външен сензор за стайна температура, връщаш се въздух;
превключвател отопление/охлаждане; превключвател за режим на работа;
прозоречен контакт за вкл./изкл.; контрол на точката на оросяване; контакт
за повреда; ограничаване на минимално и максимално задание; осветен
LCD дисплей; автоматично или ръчно превключване отопление/охлаждане.

317,3 лв.

380,70 лв.

35,5 лв.

42,60 лв.

122,4 лв.

146,90 лв.

IRA211

Инфрачервено дистнационно управление за определени
модели стайни термостати

RDF110

Контролер за стайна температура за 2- тръбни вентилаторни конвектори
или оборудване тип DX‚ сензор за температура на връщащия се въздух.
Електронен контролер за стайна температура с LCD, за вентилаторни
конвектори и за компресори воборудване тип DX. За отопление и/или
охлаждане, вкл. / изкл. Вход за дистанционно превключване на режима на
работа. Различни режими на работа (нормално, енергоспестяващ и standby). Изходи за 3-скоростен на вентилатор. Избиращи се монтаж и параметри
за управление. Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003. Цвят на
основата: светло сив RAL7035.

Контролер за стайна температура за 2- тръбни вентилаторни конвектори
или оборудване тип DX‚ сензор за температура на връщащия се въздух.
Електронен контролер за стайна температура с LCD, за вентилаторни
конвектори и за компресори воборудване тип DX. За отопление и/или
охлаждане, вкл. / изкл. Вход за дистанционно превключване на режима на
работа. Различни режими на работа (нормално, енергоспестяващ и standby). Изходи за 3-скоростен на вентилатор. Избиращи се монтаж и параметри
за управление. Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003. Цвят на
основата: светло сив RAL7035.

104,2 лв.

125,00 лв.

RDF600

Контролер за стайна температура за полускрит монтаж в стена за 2-/4тръбни вентилаторни конвектори или тип DX, осветен LCD дисплей;
Контролери за стайна температура за полускрит монтаж в стена с LCD, за
вентилаторни конвектори и компресори в оборудване тип DX.

151,4 лв.

181,70 лв.

RDF600T

Контролер за стайна температура за полускрит монтаж в стена за 2-/4тръбни вентилаторни конвектори или тип DX, инфрачервено дистанционно
управление, 7-дневен таймер, осветен LCD дисплей; Контролери зa
стайна температура за полускрит монтаж в стена с LCD, за вентилаторни
конвектори и компресори в оборудване тип DX.

170,7 лв.

204,80 лв.

RDF600KN

Контролер за стайна температура с KNX комуникация за 2-/4- тръбни
вентилаторни конвектори или тип DX; Контролери за стайна температура
за полускрит монтаж в стената с LCD, за вентилаторни конвектори и
компресори в оборудване тип DX.

266,0 лв.

319,20 лв.

13,3 лв.

15,90 лв.

RDF110.2

Конзолна кутия за вграждане в мазилка за стаен термостат модел
RDF310.21. Размер 75х75х51мм

Снимка

ТЕРМОСТАТИ И УПРАВЛЕНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА WATERSTAGE GENERAL FUJITSU ТЕРМОПОМПИ
Цена без
Номер
ОПИСАНИЕ
ДДС, лв.
RLA162

Жичен стаен термостат

Wireless модул за следене на външната температура на термопомпената

AVS71.393/101 система с цел да оптимизира разхода на електроенергия.

191,4 лв.

229,64 лв.

153,8 лв.

184,57 лв.

325,2 лв.

390,28 лв.

313,0 лв.

375,55 лв.

366,7 лв.

439,98 лв.

Жичен термостат и управление за термопомпа GENERAL FUJITSU. Опция

QAA75.611/101 за промяна на режимите, задаване на температура, конфигурация на
отоплителния кръг и др.

Жично дистанционно управление позволяващо цялостна настройка на

QAA74.611/101 термопомпата; Смяна на режимите, програмиране, следене на

консумираната мощност и производството на битова гореща вода (БГВ);
Безжично дистанционно управление позволяващо цялостна настройка на

QAA78.610/101 термопомпата; Смяна на режимите, програмиране, следене на

консумираната мощност и производството на битова гореща вода (БГВ);

Цена с ДДС,
лв.

ТЕРМОСТАТИ С ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Снимка

Номер

RAA31

RAA21

RAA41

RAA11

RDH10

RDD100.1

RDE100.1

ОПИСАНИЕ
Електромеханичен стаен термостат с копче за настройка на заданието и
превключвател за вкл./изкл. Отопление или охлаждане. Температурен
диапазон на задание - 8...30ºC. Захранване АС 24...250V, IP30. Монтаж на
стена.
Стаен термостат - основен модел. Стаен термостат за 2-позиционно
управление на стайната температура. Необходимата температура се
регулира с копче за настройване върху предната част на устройството.
Стаен термостат с превключвател отопление - изкл. - охлаждане, 1 изход.
Стаен термостат за 2-позиционно управление на стайната температура.
Необходимата температура се регулира с копче за настройване върху
предната част на устройството.
Електромеханичен стаен термостат за обществени зони.
Отопление или охлаждане. Без бутон на фасадата за регулиране.
Температурен диапазон на задание 8...30ºC. Захранване АС 24...250V, IP30.
Монтаж на стена.
Електронен стаен термостат с LCD дисплей и копче за настройване на
заданието. Температурен диапазон на задание 5...30ºC. Захранване
батерия 3V, IP20. Монтаж на стена. Подходящ за отопление и охлаждане.
Електронен стаен термостат с LCD дисплей. Приложение в отоплителни
инсталации. Температурен диапазон на задание 5...35ºC. Захранване
батерия 3V, IP30. Монтаж на стена. On/Off управление с изходен сигнал и
възможност за вкл./изкл. на отоплението. Два режими на работа- нормален
и енергоспестяващ.
Електронен стаен термостат с LCD дисплей. Със седмичен таймер или
ръчно управление. Приложение в отоплителни инсталации. Температурен
диапазон на задание 5...35ºC. Захранване - батерия 3V, IP30. Монтаж на
стена. On/Off управление с изходен сигнал и възможност за вкл./изкл. на
отоплението. Два режимa на работа - нормален и енергоспестяващ.

Цена без
ДДС, лв.

Цена с ДДС,
лв.

28,8 лв.

34,50 лв.

29,8 лв.

35,70 лв.

32,1 лв.

38,50 лв.

26,5 лв.

31,80 лв.

65,8 лв.

78,90 лв.

74,0 лв.

88,81 лв.

82,5 лв.

99,00 лв.

БЕЗЖИЧНИ ТЕРМОСТАТИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ
Снимка

Номер
RDD100.1RFS

RDE100.1RFS

RDE-MZ6

ОПИСАНИЕ
Безжичен стаен термостат с LCD дисплей в комплект с ресивер. Захранване
на термостата - батерия 3 V. Захранване на ресивера 230 V. Предназначени
за монтаж върху стена. Седем дневен таймер.
Безжичен стаен термостат с LCD дисплей в комплект с ресивер. Захранване
на термостата - батерия 3 V. Захранване на ресивера 230 V. Предназначени
за монтаж върху стена. Седем дневен таймер.
Многозонов безжичен ресивер. До 6 безжични стайни термостата тип
RDD/RDE…RF или 5 термостата плюс помпа. Монтаж на DIN шина.
Захранване 230 V.

Цена без
ДДС, лв.

Цена с ДДС,
лв.

116,2 лв.

139,40 лв.

251,3 лв.

301,60 лв.

319,8 лв.

383,73 лв.

RDD100.1RF

Безжичен стаен термостат с LCD дисплей за многозонов ресивер RDE-MZ6.
. Захранване на термостата - батерия 3
V. Захранване на ресивера 230 V. Предназначени за монтаж върху стена.

209,5 лв.

251,34 лв.

RDE100.1RF

Безжичен стаен термостат с LCD дисплей за многозонов ресивер RDE-MZ6.
Вграден седмичен таймер. Захранване на термостата - батерия 3 V.
Захранване на ресивера 230 V. Предназначени за монтаж върху стена.

145,2 лв.

174,20 лв.

БЕЗЖИЧНИ ТЕРМОСТАТИ В КОМПЕКТ С ЗАДВИЖКИ
Снимка

Номер

ОПИСАНИЕ

Цена без
ДДС, лв.

Цена с ДДС,
лв.

QAW912

Безжичен стаен модул /термостат/ за управление на отопление макс 2 зони
и до 6 броя безжични задвижки SSA955. LCD дисплей, захранване 2хАА,
двупосочна комуникация макс.30 метра

290,0 лв.

348,00 лв.

SSA955

Безжична задвижка за управление на вентили, вграден температурен
датчик, захранване 2хАА, двупосочна комуникация макс.30 метра

167,0 лв.

200,40 лв.

REV13

Контролер за стайна температура с 2-позиционно управление и 24-часов
таймер, батерии, само отопление; работещи с батерии контролери за
стайна температура с 2-позиционен изход, характеризиращ се с лесно
обслужване и ясен дисплей.

145,4 лв.

174,50 лв.

REV13DC

Контролер за стайна температура с 2-позиционно управление и 24-часов
таймер, батерии, само отопление; приема за сигнал за време DCF77;
работещи с батерии контролери за стайна температура с 2-позиционен
изход, характеризиращ се с лесно обслужване и ясен дисплей.

154,3 лв.

185,20 лв.

REV24

Контролер за стайна температура с 2-позиционно управление и 7-дневен
таймер; батерии, отопление и охлаждане; работещи с батерии контролери
за стайна температура с 2-позиционен изход, характеризиращ се с лесно
обслужване и ясен дисплей.

172,1 лв.

206,50 лв.

REV24DC

Контролер за стайна температура с 2-позиционно управление и 7-дневен
таймер; батерии, отопление и охлаждане; приема за сигнал за време
DCF77; работещи с батерии контролери за стайна температура с 2позиционен изход, характеризиращ се с лесно обслужване и ясен дисплей.

192,9 лв.

231,50 лв.

RDD310/EH

Контролер за стайна температура с LCD за полускрит монтаж в стена:
Работно напрежение AC 230 V, 2- позиционно управление с изход вкл. /
изкл.; Вход за външен сензор за температура(QAH11.1 / QAA32); Функция
за ограничение на температурата за отопление; Режими на работа:
комфорт, енергоспестяващ и защита срещу замръзване; Ръчно
превключване на текущия режим на работа; Ограничаване на
максималната и минималната стйност на задание; Осветен LCD дисплей;
Монтаж в правоъгълна електрическа конзолна кутия; Център на фиксиране
60.3 mm;

108,1 лв.

129,70 лв.

RDE410/EH

Контролер за стайна температура с LCD за полускрит монтаж в стена:
Работно напрежение AC 230 V, 2- позиционно управление с изход вкл. /
изкл.; Вход за външен сензор за температура(QAH11.1 / QAA32); Функция
за ограничение на температурата за отопление; Режими на работа:
комфорт, енергоспестяващ и защита срещу замръзване; Ръчно
превключване на текущия режим на работа; Ограничаване на
максималната и минималната стйност на задание; Осветен LCD дисплей;
Монтаж в правоъгълна електрическа конзолна кутия; Център на фиксиране
60.3 mm; Автоматичен таймерен режим с 8 праграмируеми времена;

138,8 лв.

166,50 лв.

